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OFFENTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR  
DANS I NORD/HYBRID: TITTA HITTA FÄRG  DANSTEATER (0-5 ÅR) 

Onsdag 13/9 kl 17:30 Glommersträsk, Parkskolan 
Torsdag 14/9 kl 17:30 Fjällbonäs Byastuga 
Föreställningens längd: ca 40 min 
Maxpublik: 50 
Biljettpris: 50 kr (förköp biblioteket) 
 
Titta! Hitta! Massa, massa färg! Där! Och här! Rött, 
blått, grönt, kanske orange? Men var är grönt? 
Under foten, knät eller rumpan? Titta, leta – hitta 
rätt! Färgen röd blir busig och far omkring, via min 
hand, till fot till vännens mun. Med hjälp av dans 
och musik letar vi rätt på de förvirrade pigmenten 
i en färgglad mänsklig labyrint. Vill ni vara med? 
 
Titta Hitta Färg! är en dansföreställning för alla i 

förskoleålder. Föreställningen utforskar färger både visuellt och muntligt vilket passar barn i 
tittut-ålder likväl som äldre barn som vill interagera med dansarna. Idé, koncept och 
framförande: Moa Autio, Elin Samuelsson, Elvira Roos, Erika Pekula Pettersson och Emelie 
Wahlman. 
 

 

DANS I NORD/KOLKO INK: RUNDGÅNG – ETT DANSEKO FÖR DE YNGSTA  
DANSINTERAKTION (0-5 ÅR) 

Fredag 13/10 kl 16:00 Medborgarhuset, Arvidsjaur 
Föreställningens längd: ca 30 min  
Maxpublik: 50  
Biljettpris: 50 kr (förköp biblioteket)  
 
Rundgång är en dansinteraktion för de 
allra yngsta och deras nära vuxna. 
KollektivKompaniet KolKo ink. tar sig an 
den allra yngsta publiken och 
presenterar en föreställning fylld av 
groove och värme. Relationen mellan 
bebis och vuxen står i fokus när de 
tillsammans upplever och utforskar 
rörelse och rum. 
 
När vi påbörjade arbetet med rundgång ville vi skapa danskonst för de allra yngsta och deras 
nära vuxna. En scenkonstupplevelse för målgruppen som hade dans i fokus och en 
föreställningsform som närmade sig målgruppen på deras villkor. Vi sökte en form som var 
tillåtande och gav utrymme för bebisen att uppleva och reflektera på sitt sätt. 
Föreställningen arbetades fram under 2015 med konstnärlig rådgivning av koreograf Dalija 
Acin Thelander och i samarbete med referensgrupper, bestående av bebisar och deras nära 

http://www.dalijaacin.net/
http://www.dalijaacin.net/
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vuxna. Ordet rundgång beskriver den pågående loop av rörelse som startar i bebisen, plockas 
upp i dansarnas kropp, och sedan åter ges vidare till bebisen att uppleva och absorbera på 
det sett den önskar. Ett dans-eko. Föreställningsformen är på så sätt interaktiv. 
 
Scenrummet, skapat av scenograf Linda Irenedotter, är anpassat till målgruppens 
utvecklingsfas. Mjukt golv och mjuka väggar ramar in scenytan och möjliggör för bebisen att 
krypa fritt. I mitten av rummet tonar ett 4 meter högt och lika brett pyramidskelett upp sig. 
Konstruktionen är stabil men samtidigt mjuk och böjlig för bebisen att hålla sig i eller för att 
häva sig upp till stående. Ett spännande rum i rummet som möjliggör flera perspektiv. 
För oss är det viktigt att föreställningsformen är anpassad till det sätt bebisen utforskar och 
upplever världen på. Föreställningen är därför utformad så att bebisen ges möjlighet att 
känna, härma och iaktta samt ges utrymme och tid att vända sig bort och reflektera en stund 
eller kanske lägga sig på rygg och blicka upp mot pyramidens topp. 
 
Ljudbilder, komponerade av Sebastian Forslund, skapar nyfikenhet till rörelsen och bjuder på 
mycket värme och en skopa groove! Föreställningen är 30 minuter lång och efteråt ges bebis 
och vuxen möjlighet att stanna kvar och på egen hand utforska rummet. 
 
Idé & Koreografi: KolKo ink. 
Dansare: Sofia Wikander & Sandra Fredriksson 
Musik: Sebastian Forslund 
Scenografi: Linda Irenedotter Ingemansson 
Konstnärlig rådgivning: Dalija Acin Thelander 
 

GLOBTRÄDET: MY LIFE  TEATERFÖRESTÄLLNING  

Tisdag 24/10 kl 18:00-19:00  
Medborgarhuset, Arvidsjaur.  
Biljettpris: 50kr (förköp biblioteket) 
 
V43 får vi besök av unga skådespelare från 
Nairobi, Kenya genom Globträdet. De berättar 
om sina tuffa och tunga livserfarenheter och 
visar hur livet på gatan och vardagen kan se ut 
för ett gatubarn – både svårigheter och 
glädjeämnen. Läs mer på sid 12. 

 

CHRISTINA RICKARDSSON: SLUTA ALDRIG GÅ FÖRELÄSNING  

Onsdag 25/10 kl. 15:30-17:00 Medborgarhuset, Arvidsjaur 
Biljettpris: 50kr (förköp biblioteket). Gratis som fortbildning för 
anställda inom Arvidsjaurs kommun. 
 
Christina Rickardsson föddes som Christiana Mara Coelho i Brasilien 
där hon bodde tillsammans med sin mamma i en grotta. Senare 

flyttade de till en kåkstad i Sao Paulo och bodde även på gatan där de tiggde, svalt och 
utsattes för fysisk och psykisk misshandel. Som sjuåring hamnade Christina och hennes 
lillebror på barnhem. När hon var åtta år gammal adopterades hon och hennes lillebror, mot 
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sin och sin mammas vilja, till ett välmående villaområde i Vindeln, i Västerbotten. I Sverige 
var hon trygg hos sin nya familj men otrygg i den nya miljön. Luften, maten, solen, växterna, 
dofterna – allt var annorlunda och hon kände sig inte hemma. Hon fick ofta höra att det hon 
gjorde inte var rätt i Sverige så hon kom att trycka undan den brasilianska flickan Christiana 
och skapa den svenska Christina. Christina Rickardsson vill med sin unika historia inspirera 
och skapa bättre förutsättningar för myndigheter, organisationer, företag och individer att 
utveckla sitt multikulturella arbete. Christina vill öka förståelse för olikheter, fördomar och 
kulturkrockar och därmed bygga broar som skapar dialog, tolerans och öppenhet i samhället. 
Med sin bakgrund och erfarenhet vill hon också aktivt arbeta för utsatta barn och främja 
barns rättigheter, med avstamp i Sverige och Brasilien. 
 

NORRBOTTENSMUSIKEN: MUSIKALISKA MOJÄNGER MUSIK (5-10 ÅR) 

Torsdag 9/11 kl 18:00 Medborgarhuset, Arvidsjaur 
Föreställningens längd: ca 30 min 
Maxpublik: 50 
Biljettpris: 50kr (förköp biblioteket) 

 
Vad finns i den hemliga lådan? Med hjälp av 
sakerna som finns i den hemliga lådan får fantasin 
flöda fritt hos stråkkvartetten Sexton strängar och 
deras publik. Musik, alltifrån Mozart och barnvisor, 
popmusik och film inspirerar barnen till att tänka 
och associera när Sexton strängar plockar upp en mojäng ur lådan. Där finns både söta och 
läskiga saker... 
 
Till exempel kan något gult leda till Sean Banans Copacabanana, små fåglar sätts på 
instrumenten och Vivaldis Våren flödar ur instrumenten. En rutig duk blir ett helt picknick-
kalas. Lille katt passar för de riktigt små barnen medan de större barnen får frågan: "What 
does the fox say?". En föreställning med musik, sång och ett och annat danssteg. 
Medverkande: Filip Runesson, violin, Gabriele Freese och Paula Gårsjö, viola och Anna 
Thorstensson, cello. 
 

DANS I NORD: CLAROSCURO  DANS (2-7 ÅR) 

Fredag 10/11 kl 17:00 Medborgarhuset, Arvidsjaur 

Föreställningens längd: ca 35min 
Maxpublik: 70 
Biljettpris: 50kr (förköp biblioteket) 
 
Claroscuro är en dansföreställning nyfiken på former och 
figurer och leken mellan ljus och mörker. Kan vi se ljus 
och färger även om vi blundar? Ser saker annorlunda ut i 
ett annat ljus? I Claroscuro får ni följa med på en 
upptäcksfärd som hyllar nyfikenheten, de vardagliga tingens hemligheter och förändringens 
kraft – där något slutar tar något annat vid. Titeln är sammansatt av de spanska orden claro 
(klart eller ljust) och oscuro (mörkt). Namnet Claroscuro kommer från leken med kontraster 
av färger när du vill lyfta fram eller ge fokus till vissa specifika delar i t.ex. en målning.
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FÖRESTÄLLNINGAR FÖR 

FÖRSKOLA/SKOLA 

NORRBOTTENSMUSIKEN: FINGRET PÅ NÄSAN   MUSIK (3-6ÅR) 

Torsdag 21/9 Medborgarhuset Arvidsjaur 
kl 9:00 för 3-5år 
kl 10:00 för förskoleklass 
Föreställningens längd: ca 40min 
 

När man cyklat upp för en backe och vänder sig om 
och tittar då är det en nerförsbacke man ser! En 
musikföreställning anpassad för små öron och små 
kloka tankar. 20 nya låtar skrivna speciellt för 
förskolan. Sångerna handlar till stor del om en dag 
på förskolan och är enkla för både barn och 
personal att sjunga. Trehjuling, balansgång, smyga, 
blöta vantar, mysstund, ja det mesta av vikt tas upp 
här. Medverkande: Anders Ågren, gitarr, sång, banjo m.m. Linda Dahl, sång, melodika m.m. 
och Olle Tjärn, percussion, sång, bas m.m. har skrivit alla låtar i samma anda som de han 
spelade in med Tomas och Jujja Wieslander under 80-talet. Till föreställningen ingår både 
CD-skiva med låtarna och en notbok med ackord och noter och även tips om hur materialet 
kan användas.  
 

NORRBOTTENSMUSIKEN: SYMBIO         MUSIKTEATER (LÅG-MELLANSTADIET) 

Fredag 22/9 ca kl. 9:00-11:00 Ringelskolan, Klassrumsbesök (6st á 20min) 
 

Vem hade kunnat tro att vevlira och dragspel rockar värre 
än ett rockband? Denna musikaliska duo bjuder in 
publiken till en värld av musik och ljud som många aldrig 
har hört förut och inte visste fanns.  
 
Johannes och LarsEmil är två unga, men erfarna musiker 
som hyllats varmt för sitt starka samspel, sin glödande 
energi och sitt varma, inbjudande scenuttryck. Symbios 

musik handlar om livet, känslor och drömmar. Mellan låtarna diskuterar och pratar 
musikerna med eleverna som får ställa frågor och bidra med sina egna tankar. Med en unik 
mix av modern folkmusik med influenser från pop och rock, vill Symbio visa att allt kanske 
inte är som det ser ut att vara och att det enda som står i vägen för vår fantasi och 
kreativitet är de gränser som vi själva sätter i våra hjärnor. Nu är det dags att öppna dessa 
gränser – följ med på Symbios resa!  
 
Johannes och LarsEmil tar denna gång musiken rakt in i klassrummet, och utan förvarning 
kommer de in och avbryter lektionerna med sin musik! Symbio har tilldelats priset som Årets 
Nykomling på Folk- och Världsmusikgalan 2016. Medverkande: Johannes Geworkian 
Hellman, vevlira och LarsEmil Öjeberget, dragspel. 
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ÖGONBLICKSTEATERN: KILLARNA          TEATER + WORKSHOPS (GY) 

Tisdag 10/10 ca kl 13:00 Medborgarhuset, Arvidsjaur  
Teaterföreställning för elever vid Fordonsprogrammet 
 
Onsdag 11/10 ca kl 10:00 och kl 13:00 workshops på Sandbackaskolan, Arvidsjaur 
Exakta tider, gruppindelning och salsbokning sker i samråd med berörda parter . 
 
KILLARNA är en föreställning 
som hyllar vänskapen och 
utmanar våra idéer om 
gränserna för våra drömmar. 
Om att tycka om nån så mycket 
att en vill bita den i armen. Om 
att vilja krypa upp i någons knä 
för att få tröst och om rädslan 
för att bli galen om allt det där 
som känns inuti släpps ut. 
 
KILLARNA är lika mycket kropp 
som röst, både utopi och 
verklighet. Det är hudnära, 
vardagligt och känslostarkt, 
ackompanjerat av Min Stora 
Sorgs dansanta discobeats som intar ett helt rum. KILLARNA visar en manlighet vi önskar oss, 
helt enkelt en mänsklighet. Om drömmar som kunde ha varit om normen inte varit så snäv 
och svår att balansera. Om samtal, beroende, värme, utelämnande och sånt alla relationer 
borde få innehålla. En föreställning som i sig självt är en förändring. 
Vi vill förändra de ideal och förväntningar som är kopplade till unga män idag. Vi vill skapa 
andra vägar och utvägar. Med föreställningen KILLARNA visar vi en bild av verkligheten som 
den skulle kunna vara. 
 
Manusförfattaren Johanna Salander skriver:  
Tänk om relationer mellan pojkar, killar, män kunde vara öppet fysiskt och psykiskt nära. Ja, 
tänk om två män, precis som två kvinnor, kunde gå armkrok på stan, sitta nära på café och 
hålla om varandra för att de inte setts på länge och längtat efter varandra, vara förtroliga 
och trösta varandra med ömma gester. 
 
Med KILLARNA vill vi bidra till ett normkreativt förhållningssätt till beteende, kön och 
sexualitet och ett samhälle där alla har lika stora möjligheter till nära relationer. 
Att kunna vara ledsen för småsaker och krypa upp i någons knä, och känna sig som ett barn, 
fast man är stor. Det löser kanske inte världsproblemen just då men det är stunder som gör 
att jag kanske orkar tänka på att lösa dem igen. 
I samband med föreställningen erbjuder vi samtal och verkstäder där vi fördjupar tematiken 
för att synliggöra och medvetandegöra problematiken i både ord och handling. Där 
presenterar och representerar gruppledarna en möjlighet att vara man som innebär ett 
öppnare, varmare och mer tillåtande sätt att leva. 
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NORRBOTTENSMUSIKEN: OH JONATHAN  MUSIK (HÖG/GY) 

Onsdag 8/11 Medborgarhuset, Arvidsjaur  
kl 10:00 för högstadiet 
kl 12:30 för gymnasiet (ej de fordonselever som 
sett Killarna) 
Föreställningens längd: ca 45min 
 

 
Piteåduon Oh Jonathans musik är en blandning 
mellan vemodig folktronica och skev gladpop, 
som en drömkombo mellan Emmylou 
Harris, Säkert! och Pippi på kafferep. 
 
Duon har tidigare agerat förband 
åt Glasvegas, Markus Krunegårdoch Sofia Jannok. 
Det här unga bandet med  norrländska rötter 
släppte sin debut-EP för lite mer än ett år sedan och är aktuell med ett nytt EP-släpp 
sommaren 2016. Bakom Oh Jonathan hittar viSandra Widman och Josefine Löfgren, båda 
bosatta i Piteå. Föreställningen är utformad som en vanlig spelning där man i mellansnacken 
lägger tonvikten vid hur viktigt det är att våga ta för sig och att gå sin egen väg. De båda 
medverkande vill också ta tillfället i akt att inspirera och peppa ungdomarna till att våga göra 
de saker de drömmer om. Budskapet är att ingenting är omöjligt. 
 
Medverkande: Josefine Löfgren, sång och Sandra Widman, sång och gitarr. På turnén är 
duon även förstärkt med trummor och bas. 
 

NORRBOTTENSMUSIKEN: MUSIKALISKA  MOJÄNGER   MUSIKTEATER (6-9ÅR) 

Torsdag 9/11 Medborgarhuset, Arvidsjaur 
kl 9:30 för förskoleklass 
kl 18:00 offentlig familjeföreställning.  
Föreställningens längd: ca 30min 
Biljettpris: 50kr (förköp bibiloteket) 
 
Vad finns i den hemliga lådan? Med hjälp av sakerna 
som finns i den hemliga lådan får fantasin flöda fritt hos 
stråkkvartetten Sexton strängar och deras publik. 
Musik, alltifrån Mozart och barnvisor, popmusik och 
film inspirerar barnen till att tänka och associera 
när Sexton strängar plockar upp en mojäng ur lådan. 
Där finns både söta och läskiga saker...  
Till exempel kan något gult leda till Sean Banans Copacabanana, små fåglar sätts på 
instrumenten och Vivaldis Våren flödar ur instrumenten. En rutig duk blir ett helt picknick-
kalas. Lille katt passar för de riktigt små barnen medan de större barnen får frågan: "What 
does the fox say?". En föreställning med musik, sång och ett och annat danssteg. 
 
Medverkande:  Filip Runesson, violin, Gabriele Freese och Paula Gårsjö, viola och Anna 
Thorstensson, cello.  
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UNG SCEN NORR (NORRBOTTENSTEATERN): DÖDEN TEATER (ÅK8-GY) 

Visas för åk 8, 9 och gymnasiet under vecka 49 (Tisdag-Fredag) 
Elevgrupper, dagar och tider sätts i samråd med skolorna – mer info kommer! 
Plats: Medborgarhuset, Arvidsjaur 
Maxpublik 30 pers/föreställning 
 
En medskapande teaterföreställning. Iförda hörlurar utforskar publiken tillsammans ämnet 
döden i Ung Scen Norrs föreställning – på turné i länets skolor hösten 2017. Det ger en stund 
för tankar om födelse, tid och alltings ständiga förändring. Samtal med skådespelarna sker 
direkt efter föreställningen.Döden handlar om livets början och ännu mer om tanken på dess 
slut, och allt vi upplever där emellan. Föreställningen är totalt 90 minuter. Inom den tiden 
ryms den förberedelse som alla gör tillsammans, föreställningen och en efterbearbetning 
tillsammans med skådespelarna. 
Lärarhandledning delas ut i anslutning till 
föreställningen. 
 
”Döden - en föreställning som deltagarna 
själva är med och aktivt skapar i rummet. 
Med utgångspunkt från intervjuer med 
unga i Norrbotten skapar höstens 
residens hos Ung Scen Norr en 
föreställning där deltagarna bär hörlurar 
och där publiken är rörliga medaktörer i 
stället för att sitta på stolar.” 
 

VAD ÄR UNG SCEN NORR? 

Ung scen norr arbetar 2015-2017 med 6 pilotkommuner; Arvidsjaur 
kommun, Gällivare kommun, Jokkmokks kommun, Luleå kommun, Pajala 
kommun och Älvsbyns kommun. I kommunerna arbetar vi strategiskt 
genom samverkan med att utveckla teaterverksamhet för unga, höja 
kvalitet och öka utbudet utifrån kommunens behov och önskemål. 
Ungdomar i kommunerna är också delaktiga i arbetet att ta fram våra 
föreställningar på olika sätt. 
        Ung Scen Norr vill vara den självklara mötesplatsen för ung scenkonst i Norrbotten. Vi 
arbetar för att alla unga, oavsett var de bor, ska ha tillgång till professionell scenkonst och 
kunna påverka och göra sin röst hörd genom det som visas på scen. Ung Scen Norr vill öka 
möjligheten för alla unga i Norrbotten att utöva teater på fritiden. 
        Ung Scen Norr finansieras av: Allmänna Arvsfonden, Postkodlotteriets Kulturstiftelse, 
Kulturrådet, Norrbottensteatern, Europeiska Socialfonden och Sparbanken Nord samt våra 
pilotkommuner Arvidsjaur, Pajala, Gällivare, Älvsbyn, Jokkmokk och Luleå. 
 
VERKSAMHETSLEDARE 
Christine Hemdal 
070-380 56 88 
christine@ungscennorr.se 
 

DRAMAPEDAGOG 
Mervi Jaako 
070-3880096 
mervi@ungscennorr.se 

mailto:mervi@ungscennorr.se
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MÅNGFALDSVECKAN V 43  

Fredag 20/10 
åk 6 & 7 kl. 08.30 Globträdet – My Life  TEATERFÖRESTÄLLNING Medborgarhuset 
åk 8 & 9 kl. 10.00 Globträdet – My Life  TEATERFÖRESTÄLLNING Medborgarhuset 
Föreställning My Life för pensionärsföreningar kl. 14.00, Medborgarhuset (sid 4,12) 
 
Söndag 22/10 
Temagudtjänst Arvidsjaur kyrka kl. 11.00. Lunch i församlingshemmet kl. 12.00. Föreläsningar ”Pride i Pie älvdal” kl. 
13.00, församlingshemmet.  
 
Måndag 23/10  
Globträdet – My Life gymnasiet kl. 14.15  TEATERFÖRESTÄLLNING Medborgarhuset 
 
Tisdag 24/10  
Förskoleklass – åk 2 kl. 09.00 Globträdet – My Life  TEATERFÖRESTÄLLNING Medborgarhuset 
Åk 3-5 kl. 11.30 Globträdet – My Life  TEATERFÖRESTÄLLNING Medborgarhuset 
Parkskolans elever åker buss och väljer den föreställning som passar bäst i tid. 
De klasser som ska vara med i återbruksprojektet stannar kvar efter föreställningen för en pratstund med 
Globträdet, en slöjdpedagog, Eva Öhrling  och en bildpedagog Inger Lundberg Marklund.   
Offentlig föreställning Globträdet – My Life  TEATERFÖRESTÄLLNING kl 18.00 Medborgarhuset (se sid 4, 12) 
Biljettpris: 50kr (förköp biblioteket) 
 
Tisdag-Torsdag 24-26/10 Återbruksprojekt – Skapande Skola (Park- och Ringelskolan) 
För elever på Ringelskolan och Parkskolan anordnas workshops med bild/slöjd/återbruk inspirerat av mötet med 
Globträdets föreställning. Ledare: konstpedagog Inger Lundberg Marklund från Kulturskolan och slöjdpedagog Eva 
Öhrling (SHR). Workshopen sker i klassrummen och tiderna utgår från respektive klass önskemål. Mer information 
kommer. 
 
Onsdag 25/10  
Christina Rickardsson, föreläsning ”Sluta Aldrig Gå” (se sid 4)  
kl. 12.30-14.00 för Gymnasiet, Medborgarhuset 
kl. 15.30-17.00 Personal/offentlig. Medborgarhuset.  
Biljettpris: 50kr (förköp biblioteket).Föreställningen är gratis för Arvidsjaurs kommuns personal.  
 
Onsdag-Torsdag 25-26/10. FILMWORKSHOPS för IVIK: Filmprojekt för ensamkommande  
ungdomar  – Alla röster. Plats: Medborgahuset, Rotundan. 
3 filmworkshops för IVIK-elever 5-15 deltagare (Exakta tider meddelas senare). 
 

Torsdag 26/10 Sameblod högstadiet kl. 08.30 Medborgarhuset 
Torsdag 26/10 Sameblod gymnasiet kl. 13.00 Medborgarhuset 
Fredag 27/10 Sameblod kl. 10:00 Dagbio - offentlig biovisning. Biljettpris: 70 kr (fika ingår) 
 

Fredag 27/10 Halloweendisco för förskoleklass/låg-och mellanstadiet. Se detaljer på nästa sida! 
 

Lördag 28/10 Internationell Fest – MÅNGFALDSFEST! Ett samarrangemang av Arvidsjaurs Församling, Arvidsjaur 
Kommun (Kultur och Integrationsförvaltningen, Kulturskolan), Föreningen för Kultur och Integration i Arvidsjaur, 
Rädda Barnen, Rädda barnens ungdomsförbund, Vuxenskolan och Röda korset. Se kommande annonsering för mer 
information. 
 

Hela veckan:  
Penseldrag över gränsen - konstutställning med två kvinnliga konstnärer, en från Syrien och en från Torneå. De 
samarbetar nu och en vandringsutställning har just haft vernissage. Kulturskolorna och lokala konstföreningarna är 
medarrangörer och gör egna aktiviteter. Vernissage med föreläsning 19/10, pågår till 1/11, Medborgarhuset foajé. 
Biblioteket - ”Läspepp” på biblioteken i Arvidsjaur och Glommersträsk för låg- och mellanstadiet. Boktips, tävlingar 
och aktiviteter vecka 43, 23/10- 28/10. Mer information kommer. 
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HÖSTLOVSLOVSKUL V 44 
FREDAG 27/10  

HALLOWEENDISCO 
Kl. 17.00 - 19.00 Halloweendisco förskoleklass-åk3 
Kl. 19.30 - 21.30 Halloweendisco Mellanstadiet 
Biljettpris: 30kr (godis, läsk och snacks finns till försäljning) 

MÅNDAG 30/10 

Knattebio med knorr (sagostund på bibblo + bio) 
Kl.10.00. Alfons leker Einstein  
Biljettpris: 45kr (popcorn ingår) 
 

Sagomakeriets Stora Biovisning på Medborgarhuset, Arvidsjaur 
Kl 14:00 Stafettsagor av barn och ungdomar som deltagit vid Kulturskolans Kulturläger eller 
besökt Kulturskolan on Tours aktiviteter ute i byarna under sommaren 2017. 
Gratis inträde!  

TISDAG 31/10 

Gratisbio för låg och mellanstadiet 
Kl. 14.00 Milo - Månvaktaren (se sid 24) 

 
Nycirkus i spegelsalen i källaren på Medborgarhuset. Gratis. 

Kl. 17-17.45: Lågstadiet. Kl. 18-18.45: Mellanstadiet. Kl. 19-20: Högstadiet/Gymnasiet.  
Ledare: Anders Lindell, Kulturskolan i Arvidsjaur. Anmälan: anders.lindell@arvidsjaur.se  

ONSDAG 1/11  

Slöjdklubb med Eva Öhrling, slöjdpedagog (SHR). Kostnad 50 kr. Gratis om du går kulturskolans bildkurs. 
Kl. 14-15.30 förskoleklass & lågstadiet. Kl. 16-17.30 mellanstadiet. Kl. 18.30-20.30 hög/gy. 

TORSDAG 2/11 – FREDAG 3/11 

Låtskrivarläger på Humlan: ”SKRIV DIN LÅT” uppstart kl. 10.00  torsdag 2/11  
Ledare: Johannes Kvarnbrink, låtskrivare/lärare med masterexamen i musikgestaltning. Lägret är 
kostnadsfritt, men ta med liggunderlag, sovsäck och kudde om du vill sova över - resten fixar vi! Kontakta 
Camilla Freedman 070-697 29 80 för anmälan/information. Antal platser: 7 ungdomar från respektive 
kommun, Arvidsjaur/Malå och Storuman. Ålder: Högstadiet/Gymnasiet. 
 

TORSDAG 2/11 – FREDAG 3/11 

E-sportevent LAN + CSGO-turnering på Medborgarhuset. Ålder: Högstadiet upp till 25 år. 
Lättare förtäring (fika, snacks, pizza, läsk, godis) finns att till försäljning under hela eventet. 
Insläpp från kl. 10.00 torsdag. Eventet slutar ca kl 15:00 på fredag 2/11.  
Turnering i Counterstrike GO – tider kommer! 
Anmälan LAN och CSgo-turnering till humlan@arvidsjaur.se  
Håll utkik efter mer information på www.facebook.com/HumlanUng/  
 

ÖVRIGT 

Läslov hela v 44 – Kicka igång läsningen med läspepp på bibblo redan under v 43. Kontakta biblioteket för 
mer information: 0960-157 82 eller biblioteket@arvidsjaur.se 
 

  

mailto:anders.lindell@arvidsjaur.se
mailto:humlan@arvidsjaur.se
mailto:biblioteket@arvidsjaur.se
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Du, Lärare… 

…har du och dina elever en idé om 

vad man skulle kunna söka 

Skapande skola-medel till? Har ni 

idéer om hur skola och kulturskola 

kan samverka för att skapa 

dimensioner i lärandet och få med 

alla sinnen i kunskapandet? Eller har 

ni tankar kring hur Kulturskolans 

kompetens kan användas som resurs 

i undervisningen för att skapa 

mervärde? Hör av dig!  

Kontakta personal vid Kulturskolan 

eller Camilla Freedman på 0690-157 

66, 070-697 29 80 eller 

camilla.freedman@arvidsjaur.se. 

 

Vi <3 nya idéer! 

 

KULTURPROJEKT I SKOLAN 
SKAPANDE SKOLA HT 2017 

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella 
kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att 
deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till 
skolornas egen kulturbudget. 
 
Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, 
som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan 
de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges 
möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst. Ansökan görs mellan 
december och februari för den påföljande höst- och vårterminen. 
 
Skapande skola-medel kan sökas för insatser 
som skapar ett kulturellt eller konstnärligt 
mervärde och riktas genom ansökan mot vald 
elevgrupp inom grundskolan (från förskoleklass 
upp till åk 9). Skapande skola-bidraget kan 
exempelvis finansiera professionella 
kulturaktörer inom animation, arkitektur, 
berättande, cirkus/nycirkus, dans, design, 
drama, film, foto, hantverk, kulturarv, litteratur, 
media, museer, musik, serier, slöjd, skrivande, 
sång, teater och visuell konst.  
 
Exempel på insatser kan vara workshops, 
projekt, besök hos eller av kulturaktörer för att 
eleverna själva ska skapa och utvecklas i den 
kreativa processen. Bidraget finansierar inte 
sådant som normalt anses ingå i den 
kommunala eller skolhuvudmannens ordinarie 
verksamhet eller uppdrag. 
 
Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att 
alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska 
uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Barn och unga ska 
inspireras till och ges möjlighet att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla 
sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva 
utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara 
en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.  
 
Under hösten 2017 genomförs tre skapande skola-projekt i Arvidsjaur: 

 GLOBTRÄDET – MY LIFE Teaterföreställning 

 ÅTERBRUKSPROJEKT – Slöjdworkshops 

 Kommunikation genom SPRÅK/LJUD/RÖRELSE: ”sprid orden – sprid 

jorden” 

mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
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GLOBTRÄDET – MY LIFE TEATERFÖRESTÄLLNING 

Barn och ungdomar vid Afrikas största soptipp berättar 
 
Globträdet – teatersällskap som visar 
sin föreställning My Life under 
mångfaldsveckan. My Life berättar om 
vardagen i Dandora, som är en förort 
till Nairobi. Det sägs att soptippen i 
Dandora är den största i hela Afrika. 
Här dumpas allt utan kontroll. Det 
betyder att över en miljon människor 
drabbas av kemikalier och många andra 
gifter. Barn är speciellt utsatta och får 
många sjukdomar. Dom som kan flytta 
från Dandora gör det. Dom som är kvar lever i fattigdom och utsatthet. Intill tippen finns 
hem, skolor och barnhem som ofta är byggda av korrugerad plåt. Många barn och vuxna bor 
på soptippen och försöker överleva på det man hittar och säljer vidare. 
 

ÅTERBRUKSPROJEKT – SLÖJDWORKSHOPS 

I samband med Globträdets besök i Arvidsjaur genomförs ett återbruksprojekt där 
slöjdpedagog Eva Öhrling (SHR) samarbetar med kulturskolans konstpedagog Inger Lundberg 
Marklund för att under vecka 43 hålla ett antal workshops för elever på Ringelskolan och 
Parkskolan i Glommersträsk inspirerade av mötet med Globträdets ensemble och 
föreställningen My life. 
 

KOMMUNIKATION GENOM SPRÅK/LJUD/RÖRELSE ”SPRID ORDEN – SPRID JORDEN”  

Kulturskolan kommer att genomföra ett tredje skapande skola-projekt under läsåret 17/18 i 
samverkan med Fridhemskolan. Detta projekt riktas mot elever i åk 8 och syftar till att 
utforska berättandet och laborera med kommunikation genom språk, ljud och rörelse (film). 
Projektet befinner sig i planeringsstadiet men vi återkommer med mer information. 
 

SWEDISH FILM LICENS 

Alla skolor i kommunen samt den nya kreativa aktivitets- och mötesplatsen är anslutna till 
Swedish film. Avtalet innebär att det är lagligt att ladda ner/streama och visa eleverna 
digitala filmer. Swedish film tagit fram en skol-site med en utbildningsfilmdel och en 
spelfilmsdel som fungerar på alla sorters plattformar och är lätt att använda, du hittar den 
på www.filmochskola.se. 
 
Avtalsnummer: K23783. Tänk på att detta avtalsnummer endast får användas av lärare på 
skolorna. Registrera dig på www.filmochskola.se/Om-oss/Registrera-dig/  
 
Om du redan vid registreringen fyller i avtalsnumret startar abonnemanget direkt.  
Kostnadsfri support vid tekniska problem, tel: 010-470 65 95 (mån-fre  08.00 – 17.00 eller 
mejla support@ninetech.se). Vid övriga frågor kontakta annelie.temrell@swedishfilm.se  

file:///C:/Users/TAGD95/Documents/GroupWise/www.filmochskola.se
http://www.filmochskola.se/Om-oss/Registrera-dig/
mailto:support@ninetech.se
mailto:annelie.temrell@swedishfilm.se
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INTERAKTIV FÖRESTÄLLNING FÖR FÖRSKOLEBARN 3-5ÅR 

Kulturskolan bjuder in till en interaktiv föreställning för förskoleavdelningar med barn 3-5år! 
Haren och Stortorget erbjuds komma till i danssalen i Medborgarhusets källare och Nyborg, 
Ripan och Skogsbacken välkomnas till Nyborgs gymnastiksal för att ta del av en spännande 
berättelse fylld av musik, teater och rörelse. Föreställningens längd: ca 40min 

 
Torsdagar kl 9.30 
Medverkande: Harleen Kalkat (teater), Katarina Johansson (musik/sång) och Linda Remahl 
(rörelse). Varmt välkomna enligt schema nedan:  

 

v 42 Haren Stampe 
v 43 Haren Jösse 
v 44 LOV 
v 45 Nyborg 1 
v 46 Nyborg 2 
v 47Nyborg 3 
v 48 Nyborg 4 
v 49 Stortorget 1 
v 50 Stortorget 2 
v 51Ripan 
v 52-3 JULLOV 
v 4 Skogsbacken 1 
v 5 Skogsbacken 2
 
 

KULTURSKOLANS OFFENTLIGA FÖRESTÄLLNINGAR 

Fredag 20/10 Teaterföreställning för Globträdet (sid 16) 

Måndag 30/10 Bio Stafettsagor, kl 14.00, Medborgarhuset, Arvidsjaur 

Torsdag-Fredag 2-3/11 Låtskrivarläger, Humlan (sid 11) 

Onsdag 13/12 Lucia kl. 18.00, Arvidsjaurs kyrka 

Fredag 15/12 Rockkonsert kl. 18.00, Medborgarhuset, Arvidsjaur 

Tisdag 19/12 Julkonsert kl. 18.00, Arvidsjaurs kyrka 
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Joakim Lundqvist  

e-sport, gitarr, bas, trummor, 
piano och ensemble/orkester,  

joakim.lundqvist@arvidsjaur.se  

Anders Kristoffersson 

070-572 51 53 
bleck och träblås, elbas, piano 

och ensemble/orkester 
anders.kristoffersson@arvidsjaur.se 

IngMarie Olavi  

073-098 67 64 
stråk, piano, ensemble/orkester 

ingmarie.olavi@arvidsjaur.se 

Peter Stenlund 

 070-300 33 39 
gitarr, bas, trummor, piano, sång 

och ensemble/orkester 
peter.stenlund@arvidsjaur.se  

Linda Remahl  

070-522 53 68 
media, skapande dans/rörelse, 

linda.remahl@arvidsjaur.se 

Harleen Kalkat  

070-476 44 15 

teater 

harleen.kalakt@arvidsjaur.se 

Inger Lundberg Marklund  

070-606 14 35 
bild och form, scenografi, slöjd 
inger.lundberg-marklund@arvidsjaur.se 

Anders Lindell 

070-255 53 69 
nycirkus, e-sport, mötesplatsen 

Humlan, ANDT-samordnare 
anders.lindell@arvidsjaur.se  

Katarina Johansson 

070-325 83 95 
sång, ensemble/kör  

katarina.johansson@arvidsjaur.se  

Camilla Freedman  

070-697 29 80 
Bitr. Kultur- och Integrationschef 

camilla.freedman@arvidsjaur.se 

DAG- OCH KVÄLLSTID 

ANVÄNDS HUMLAN AV 

KULTURSKOLAN FÖR ENSKILDA 

LEKTIONER OCH 

GRUPPUNDERVISNING FÖR 

BARN OCH UNGDOMAR FRÅN 

4 TILL 25 ÅR. UNDER LÄSÅRET 

2017/18 ERBJUDER VI KURSER 

INOM BILD OCH FORM, E-

SPORT, DANS OCH RÖRELSE, 

MEDIA, MUSIK, NYCIRKUS, 

TEATER OCH SLÖJD. 

PERSONAL PÅ KULTURSKOLAN HÖSTTERMINEN 2017  
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TERMINSKURSER OCH KORTKURSER 

Kulturskolans kurser genomförs antingen som terminskurs med regelbundna, veckovisa 
lektioner (som när du lär dig spela ett instrument, det måste få ta tid!) eller som kortkurs, 
dvs. mer intensivt över en halvdag/dag, över enstaka dagar eller regelbundet under en 
avgränsad tidsperiod. Samtliga kurser startar upp beroende på antal anmälningar och 
tillgänglig kursledare. Elevens ålder, ämnets särart och undervisningens karaktär styr 
undervisningens upplägg och eventuell gruppindelning. 
 
Hos oss kan du ställa ditt barn i kö till kulturskolans olika instrument när barnet går ut åk 2. 
På vissa instrument kan det vara långa köer, t.ex. gitarr/elgitarr och piano. Du hittar 
information om vilken åldersgrupp kursen lämpar sig för under rubriken kursutbud termin.  
 
Kulturskolan samverkar med förskolan, grundskolan, gymnasiet och den kreativa aktivitets- 
och mötesplatsen samt även med andra kulturskolor och institutioner i länet, t.ex. i form av 
konsert- och lägerverksamhet. Det finns möjligheter för kulturskolans ungdomar att söka till 
länskören Arctic Light, Norrbottens ungdomssymfoniker och AYJO (Arctic Youth Jazz 
Orchestra).  
 
Kom gärna med egna förslag på kurser om du upplever att det är något som saknas! 
 

SKAPANDE FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED FUNKTIONSVARIATIONER 

Målet är att alla ska känna sig delaktiga och få en positiv helhetsupplevelse i skapande, bild, 
musik, dans/rörelse oavsett funktionsvariation. Alla elever bör ha med sig en stödperson i 
början av kursen. Kontakta Kulturskolan för anmälan eller mer information. 
 

KURSUTBUD KORTKURSER 4/8H  

Breakdance 
DJ 
Flashmob 
Film 
Foto 
Graffiti 
 

Kravallslöjd/Slöjd 
Kreativt skrivande 
Ljudteknik  
Musikproduktion 
Musikteori/gehör 
Nycirkus  
 

Photoshop 
Pod 
Rytmik 
Sagomakeri 
Singer/songwriter  
Teater

JUST NU – PASSA PÅ!             KORTKURS TEATER/RÖRELSE 

Erbjudande kortkurs 8 tillfällen (hög/gy)  

V43 får vi besök av unga skådespelare från Nairobi, Kenya genom Globträdet. De 

berättar om sina tuffa och tunga livserfarenheter och visar hur livet på gatan och 

vardagen kan se ut för ett gatubarn – både svårigheter och glädjeämnen. I all 

enkelhet vill vi bjuda dem på en liten privat föreställning om livet i Arvidsjaur med 

middag fredag 20 oktober.  

 

Vill du vara med? Kontakta Linda Remahl 070-522 53 68 linda.remahl@arvidsjaur.se 

eller Harleen Kalkat 070-476 44 15 harleen.kalkat@arvidsjaur.se. Tider sätts i samråd 

med deltagare. 
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Fiol enligt Suzukimetoden 

Som enda kommun i Norrbotten erbjuder vi 

fiolundervisning enligt Suzukimetoden. Det innebär att 

man lär sig genom att lyssna och härma. Föräldrarna 

deltar aktivt vid undervisningstillfällena, men inga 

förkunskaper krävs. Från fem år och uppåt kan man 

börja spela Suzukifiol. 

 

KURSUTBUD TERMIN 

E-sport - 2 grupper, max 10 elever per 
Grupp Högstadiet - Gymnasiet 
 
Bleck- och träblås (klarinett, saxofon, 
trombon, trumpet, tuba, valthorn och 
blockflöjt) Åk 3 – 25 år  
Individuell och/eller 
gruppundervisning/ensemble  
 
Elbas, elgitarr, trummor Åk 3 – 25 år  
Individuell och/eller 
gruppundervisning/ensemble  
 
Gitarr, sång & djembe – max 15 
elever per grupp 
Grupplektion för äldre elever 
 
Media (pod, foto, film) 4 – 25 år 
 
Musikal – max 15 elever per grupp 
Åk 6 - Gymnasiet 
 
Nycirkus – max 10 elever per grupp 
Lågstadiet - Gymnasiet 
 
Piano Åk 3 – 25 år  
Individuell och/eller 
gruppundervisning/ensemble  
 
Skapande bild – max 6 elever 
per grupp: Åk 3 - 25 år 
 
Skapande dans/rörelse – max 12 elever 
per grupp 4 - 25 år 
 
Slöjdklubb med Eva Öhrling (SHR) 
16/10, 1/11, 20/11 
kl 14-15.30 förskola/låg, kl. 16-17.30 
mellan och kl. 18.30-20.30 Hög, Gy 
 
Stråkinstrument (cello, fiol) Åk 3 – 25 år  
Individuell och/eller 
gruppundervisning/ensemble  

 

Suzukifiol 5 – 25 år Individuell och/eller 

gruppundervisning/ensemble  

Sång – individuell eller 
gruppundervisning/ensemble/kör:  
Sång i grupp för mellanstadiet. 
Individuell- eller gruppundervisning 
/ensemble/kör för högstadiet och upp till 
25 år. 
 
Teater – max 12 elever per grupp: 
Förskoleklass/Lågstadiet, mellanstadiet, 
högstadiet, gymnasiet 
 

PRISER  

Kursavgift för en termin, alla kurser: 400 kr 
Kurser utöver detta, oavsett längd: 100 kr 
Kursavgift 4 ggr: 100 kr   
Kursavgift 8 ggr: 200 kr 
Hyra av instrument: 50 kr per termin 
Syskon betalar halva priset.

Slöjdklubben finns över hela landet och drivs av 
Sveriges hemslöjdsföreningars riksförbund (SHR). Här 
får barn & unga upptäcka glädjen i att lära, leka och 
utveckla sin skaparlust tillsammans med andra. Resan 
är det viktiga, inte resultatet! 
     Slöjdklubben arbetar med naturnära material där 
barnen får uppleva sambandet mellan slöjd, natur och 
ekologi. I skogen, på ängen, i sjökanten upptäcks nya 
material för slöjdandet. Även återbruk av gamla 
material ligger i linje med hemslöjdens ekologiska 
målsättning. Ett trasigt lakan, gamla kapsyler eller 
fjolårets julgranspynt – i Slöjdklubben kan allt komma 
till nytta och fantasin får styra. 



18 

 

HUMLAN  

DEN KREATIVA MÖTESPLATSEN 

Vi vet att unga bär på spännande idéer 
som kan göra Arvidsjaur roligare och 
bättre. Hos oss finns möjlighet att 
påverka och förändra. Vi tycker att unga 
ska vara med och skapa sin egen verklighet 
och vardag. Vi vill vara en kreativ aktivitets- 
och mötesplats som erbjuder vad 
ungdomar efterfrågar, men för att lyckas 
med det behöver vi hjälp från ungdomarna 
själva. Därför efterlyser vi unga som vill engagera 
sig! Kom förbi eller hör av dig, spåna vidare, haka på 
och/eller hitta på något nytt - vi hjälper gärna till. Vi kan t.ex. berätta mer om hur det går 
till att arrangera aktiviteter eller starta upp och driva en förening! Behöver ni hjälp att 
göra er röst hörd eller vill ni veta vem ni ska kontakta för att söka pengar till något som 
lockar andra ungdomar? Kom förbi på Humlan så hjälper vi dig/er vidare. 
 
På Humlan finns möjlighet 
att delta i kreativa aktiviteter 
genom kulturskolan, starta 
förening eller bara chilla med 
vänner, fika, se på tv, lyssna 
på musik och spela spel. 
 
Arvidsjaurs församling erbjuder 
läxläsning på tisdagkvällar 
och Humlan strävar efter att 
samarbeta med fler organisationer, 
föreningar, företag 
och förvaltningar i vår öppna 
verksamhet kvällar och helger 
för att kunna visa en bred och 
varierad bild av allt som orten 
kan erbjuda.  
 
Välkommen in med tips på aktiviteter 
och/eller framtida samarbeten! 
 

Ibland erbjuds aktiviteter som 
föreläsningar, workshops eller 
läger där du måste anmäla dig 
i förväg och ibland tillkommer 
en viss kostnad. Prata med 
personalen om hur du kan anmäla 
dig till önskad aktivitet. 
 
Hos oss möter du alltid ett 
lyssnande öra och och 
peppande personal att bolla 
dina idéer med.  
 
För att se vad som händer 
på Humlan kan du följa oss 
på facebook eller kika förbi 
någon kväll. På anslagstavlan i 
entréhallen ser du vad som är 
på gång och vem som jobbar 
respektive kväll! 

 

ÖPPEN VERKSAMHET KVÄLLSTID (HÖGSTADIET TILL 25 ÅR) 

Måndag-torsdag kl. 18.30-21.30, fredag kl. 19.30-22.30 

Telefonnr till Mötesplatsen Humlan: 0960-158 03 

Ansvarig personal: Anders Lindell 070-255 53 69 

anders.lindell@arvidsjaur.se

mailto:anders.lindell@arvidsjaur.se
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UNGDOMSPOLITIKEN I ARVIDSJAUR 

EN KOMMUNÖVERGRIPANDE HANDLINGSPLAN 

Arvidsjaurs kommuns värdegrundlag för barn och unga lyder: 

 Alla barn och unga ska vara och uppleva sig sedda samt hörda 

 Varje barn och unga ska uppleva att de lyckas med något i sin vardag. Detta är 
speciellt viktigt för barn och unga som upplever motgång på ett eller flera 
livsområden 

 Femteklassaren är expert på att vara femteklassare. Detta innebär ett 
förhållningssätt till barn och unga som kompetenta individer 

 Barn och unga är en resurs i samhället och vi ska därför fokusera på det som är 
positivt 

 
Idag är frågor som rör barn och ungdomar ett av kommunens prioriterade övergripande mål. 
Kommunen har antagit ett årshjul för att planera och strukturera upp arbetet med ungas 
inflytande (se nedan). Det viktiga är att se barn och unga som en resurs i samhället där de 
har möjlighet till inflytande i frågor som de själva prioriterar.  
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Referensgrupper är elevråden och kulturgrupperna på Fridhemsskolan och Sandbackaskolan, 
Humlans fokusgrupp, en grupp för ensamkommande/nyanlända samt en för föreningar. 
Förhoppningsvis har ungdomar 19-25 snart också en egen referensgrupp. Alla fokusgrupper 
har en vuxen knuten till gruppen som stöttar vid behov: 
 
Kulturgrupperna – Camilla Freedman 
Humlans Fokusgrupp - Anders Lindell 
Ensamkommande/nyanlända – Camilla Freedman 
Föreningsgruppen – Carina Högdahl 
Fridhemsskolans elevråd - Mona Dagman och Peter Lundgren  
Sandbackas elevråd – vakant (i väntan på att elevrådsstödjare för läsåret utses, kontakta 
sammankallande elevrådsrepresentant Alexandra Möller i frågor som rör Sandbackas 
elevråd) 
 
Arvidsjaurs kommun ingår i två nationella nätverk – SLUP (chefsnätverk för Strategiska 
frågor kring Lokal UngdomsPolitik) och NUNI (Nationella Nätverket för Ungas Inflytande). Vi 
återkommer om när och hur politiker och tjänstemän från de olika nämnderna och 
förvaltningarna ska möta högstadiets och gymnasiets elever under läsåret. 
 

BARN OCH UNDOMARS INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

 

FOKUSGRUPPER 

Mötesplatsen Humlan och 
Kulturskolan håller på att kicka igång  
en fokusgrupp för att kunna 
arbeta med inflytande och 
delaktighet för unga. Alla 
som vill får vara med i 
gruppen – även yngre elever 
som är med i Kulturskolan 
men är för unga för att vara 
på mötesplatsen kvällstid. 
Ansvarig vuxen är Anders 
Lindell: 070-255 53 69. 
 
Gruppen har genom sitt 
engagemang möjlighet att 
påverka vad som händer på 
Mötesplatsen Humlan och i 
viss mån även Kulturskolans 
utbud. Ungdomarna har 
möjlighet att starta förening, 
driva kafé på mötesplatsen 
och/eller anordna aktiviteter, 
konserter, föreläsningar mm. 
för andra unga i kommunen.  

 

KULTURGRUPPER  

Vi har även kulturgrupper på 
Fridhemsskolan och Sandbackaskolan där 
elever och lärare inbjuds att påverka det 
kulturutbud som skolorna tar in (utbud 
professionell scenkonst samt föreläsare 
under temaveckor etc.) Camilla Freedman 
från Kultur och Integrationsförvaltningen  
är samordnare. Grupperna samlas vid tre 
tillfällen per termin. Vill du vara med? 
OBS! Om du är med i Kulturgruppen så får 
du ta del av all skolans kultur, även när din 
egen klass inte ska gå! Intresserad?  
Kontakta Camilla Freedman  
0690-157 66, 070-697 29 80 
Bitr. Kultur- och Integrationschef 
camilla.freedman@arvidsjaur.se 
 
Kulturgruppsmöten under hösten 2017: 
v 37 tisdag 12/9 
v 42 tisdag 17/10 
v 48 tisdag 28/11 
 

Sandbacka kl 11.40-12.30 i C3:10 
Fridhem kl 13.30-14.20 i Mysen 

mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
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ELEVRÅD OCH LÄNSUNGDOMSRÅD 

Alexandra Möller och Katarina 
Lindmark (Sandbackaskolan) 
är med i Kulturdivisionens 
länsungdomsråd, LUR, i 
landstingets regi. Alexandra 
kommer att ge kontinuerlig 
informations om rådet men 
tar också gärna emot tips och 
idéer att föra fram; det kan 
handla om kulturutbudet i 
länet eller andra frågor som 
är viktiga för att ungdomar 
ska trivas i regionen. Är du 
intresserad av att vara med 
i styrelsen eller i länsungdomsrådet, 
LUR? Kontakta 
Alexandra Möller, Katarina 
Lindmark, Camilla Freedman 
eller Anders Lindell. För mer 
info – se anslagstavlan på 
Humlan. Du kan också lämna 
brev i föreningens brevlåda 
bredvid anslagstavlan. 
 

FLER SÄTT ATT PÅVERKA 

Det finns möjlighet att söka 
pengar när unga arrangerar 
aktiviteter/föreställningar för 
andra unga. Antingen kan 
man söka pengar via kommunens 
UPP-bidrag (UngdomsProjektPengar) 
eller via Region Norrbottens ”Snabba 
ryck”. 
 
UNGDOMSPROJEKTPENGAR = UPP 
UPP är en påse pengar från kommunen 
som skall användas av ungdomar för 
ungdomar 13-25 år. Det kan gälla disco, 

spelningar, poesikvällar, teater, konserter, 
turneringar, fiskeläger, bokläger, 
dansworkshop – bara det är något som 
unga själva tror på att andra unga vill delta 
i. Ungdomarna kan få stöd och 
handledning av kommunens 
kulturpersonal för att kunna genomföra 
det de vill arrangera, men de måste själva 
dra lasset och ta ansvar!  
När ansökan är klar tar det max sju dagar 
att få besked om de får pengar eller ej. 
Projektet ska ha vuxna samarbetspartners, 
ansvarig ungdom och måste kopplas till en 
juridisk person (förening eller Kulturen). 
Efter arrangemanget görs en utvärdering; 
skriven, muntlig, film, foto eller liknande 
och en rapport om hur pengarna 
spenderats. 
 
SNABBA RYCK 
Bidraget Snabba Ryck ska genom särskilt 
snabb hantering skapa möjligheter för 
ungdomar i Norrbottens län att arrangera 
kulturarrangemang med relativt kort 
planering. Detta för att stimulera 
ungdomarna att delta i och förstärka 
arrangörsleden. 
Bidraget kan sökas av ungdomar i åldern 
15–25 år för olika arrangemang i 
Norrbotten. Arrangemangen kan vända sig 
till alla åldrar, men ska genomföras av 
ungdomar.  Arrangemanget ska 
genomföras med stöd från kommunen, 
antingen ekonomiskt eller med lokaler. 
Arrangemanget ska vara drogfritt och 
genomföras i drogfria lokaler. Ansökan ska 
göras i förväg och redovisas inom en 
månad efter arrangemanget med en 
enklare rapport. För mer info besök 
nll.se/sv/Kultur/Soka-bidrag/

VILL NI GÖRA SNÖSKULPTURER? 

KULTUREN HAR FORMAR.  

2,4X1,8X1,8 

1,5X1,2X1,2 

1,2X1X1 

HÖR AV ER TILL CAMILLA FREEDMAN 070-697 29 80

file:///C:/Users/TAGD95/Documents/GroupWise/www.nll.se/sv/Kultur/Soka-bidrag/
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Hello! 

Jag som satt ihop höstens 

kulturkalender heter Amanda  

Granberg Högdahl och arbetar som 

kultursekreterare/pedagog vid 

Kulturskolan/Mötesplatsen Humlan. 

Under hösten är jag föräldraledig 

men jag hoppas vi ses ändå, förr 

eller senare, här eller där eller 

everywhere. Till dess önskar jag er 

alla en spännande konst- och 

kulturhöst i den underbart unika lilla 

pärla till samhälle som döpts till 

Arvidsjaur. Kram på er  

och på återseende! 

VARFÖR EN KULTURKALENDER?

Kulturkalendern är sammanställd av Kulturen i 
Arvidsjaur. Syftet med denna skrift är att samla 
och sprida information om barn- och ungdomars 
kulturutbud i Arvidsjaurs kommun och att 
underlätta för personal på förskola/skola och alla 
övriga inblandade att förarbeta och bearbeta 
aktuella kulturevenemang. Kulturkalendern visar 
även hur kommunen arbetar med den lokala 
ungdomspolitiken/demokratin för unga.  
 
Kulturkalendern trycks i ca 150 exemplar och ges 
till all personal inom förskola och skola i 
Arvidsjaurs kommun, politiker, biblioteken, 
Arvidsjaurs församling, studieförbunden, 
Medborgarhuset, Kulturskolan, Norrbottensteatern, Norrbottensmusiken, 
Nyheter i Norr, Riksteatern Norrbotten, NLL samt till berörda musiker och 
skådespelare och andra intresserade. Kulturkalendern är en del av 
Kultur(läro)planen som är antagen i KS. Kultur(läro)planen och även denna 
skrift hittar du på http://www.arvidsjaur.se 
 

 BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I ARVIDSJAUR 

Jag som är ansvarig för barn- och ungdomskulturen i 

Arvidsjaur heter Camilla Freedman och arbetar som 

biträdande Kultur- och Integrationschef vid Arvidsjaurs 

Kommun. 

  

Jag nås på telefon 0960-157 66, mobil 070-697 29 80 och 

mail camilla.freedman@arvidsjaur.se 

 

Hör gärna av dig om stort och/eller smått!   

Gilla oss på facebook.com/UngIArvidsjaur!                  
                                     

ADVENTSKALENDER 2017 

För sjätte året i rad önskar vi bjuda in er att 
utsmycka kommunhusets fönster med en fin 
adventskalender. Från och med den 1 
december och fram till den 24:e december 
(Julafton) smyckas ett fönster i taget så att 
kommunhusets fasad mot Storgatan 
förvandlas till en enda stor adventskalender. 
Varje klass bestämmer själva hur ert fönster 

ska se ut men vi får inte täcka över fönstret helt så motiven bör vara urklippta så att dagsljus 
kan passera in genom fönstret. Ert bidrag måste lämnas in senast dagen innan, bifoga 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2012/02/TummenUpp.jpg&imgrefurl=http://www.kostdoktorn.se/ny-funktion-gilla-kommentarer&h=348&w=400&sz=29&tbnid=_Gel13zpCFcsDM:&tbnh=90&tbnw=103&zoom=1&usg=__ElRZoUizaQzX4DxQ4_rpmsYz3gg=&docid=SRsyPo25XbOqLM&sa=X&ei=kPslUsrJFcratAaukoHgDA&ved=0CC4Q9QEwAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2012/02/TummenUpp.jpg&imgrefurl=http://www.kostdoktorn.se/ny-funktion-gilla-kommentarer&h=348&w=400&sz=29&tbnid=_Gel13zpCFcsDM:&tbnh=90&tbnw=103&zoom=1&usg=__ElRZoUizaQzX4DxQ4_rpmsYz3gg=&docid=SRsyPo25XbOqLM&sa=X&ei=kPslUsrJFcratAaukoHgDA&ved=0CC4Q9QEwAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2012/02/TummenUpp.jpg&imgrefurl=http://www.kostdoktorn.se/ny-funktion-gilla-kommentarer&h=348&w=400&sz=29&tbnid=_Gel13zpCFcsDM:&tbnh=90&tbnw=103&zoom=1&usg=__ElRZoUizaQzX4DxQ4_rpmsYz3gg=&docid=SRsyPo25XbOqLM&sa=X&ei=kPslUsrJFcratAaukoHgDA&ved=0CC4Q9QEwAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2012/02/TummenUpp.jpg&imgrefurl=http://www.kostdoktorn.se/ny-funktion-gilla-kommentarer&h=348&w=400&sz=29&tbnid=_Gel13zpCFcsDM:&tbnh=90&tbnw=103&zoom=1&usg=__ElRZoUizaQzX4DxQ4_rpmsYz3gg=&docid=SRsyPo25XbOqLM&sa=X&ei=kPslUsrJFcratAaukoHgDA&ved=0CC4Q9QEwAQ
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.kostdoktorn.se/wp-content/2012/02/TummenUpp.jpg&imgrefurl=http://www.kostdoktorn.se/ny-funktion-gilla-kommentarer&h=348&w=400&sz=29&tbnid=_Gel13zpCFcsDM:&tbnh=90&tbnw=103&zoom=1&usg=__ElRZoUizaQzX4DxQ4_rpmsYz3gg=&docid=SRsyPo25XbOqLM&sa=X&ei=kPslUsrJFcratAaukoHgDA&ved=0CC4Q9QEwAQ
http://www.arvidsjaur.se/
mailto:camilla.freedman@arvidsjaur.se
file:///C:/Users/TAGD95/Documents/GroupWise/facebook.com/UngIArvidsjaur
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instruktion om nödvändigt. Bidrag som ska hängas under helg måste lämnas in senast 
fredagen och sista veckan lämnas bidrag för 21-24:e in senast onsdag 20 december.  
 
Teckningarna/konstverken visas både i fönsterna och på webben, därför måste varje 
inlämnat bidrag vara daterat och märkt med klassbeteckning. Notera att fönstrens storlek är 
106x106 och fullmäktigesalens fönster är 144x84 och har ett räcke som skymmer sikten 
något. Förskoleklass, lågstadiet och mellanstadiet på Ringelskolan får ett fönster per grupp 
och Parkskolan tilldelas ett fönster till lågstadiet och ett till mellanstadiet. Om ni inte vill vara 
med eller har önskemål om ett särskolt datum så hör ni av er. Datum skickas ut under v.46.  

SAMISK KOORDINATOR 

Mariann Lörstrand arbetar from 15 augusti som samisk 
koordinator på Arvidsjaurs kommun. Arvidsjaur tillhör sedan 2010 
det samiska förvaltningsområdet i Sverige. Sverige har sedan år 
2000 fem erkända nationella minoriteter: samer, sverigefinnar, 
tornedalingar, romer och judar. Erkända minoritetsspråk är 
samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch vilket innebär 
att det finns en lagstiftning som ger särskilda rättigheter vad 
gäller språkanvändning, inflytande i egna frågor och rätt till 
omsorg på sitt eget språk. Tillhör du någon av de nationella 
minoriteterna och vill veta mer kring detta eller har andra tankar 
och idéer kan du kontakta Mariann. Hon tar gärna emot dina 
frågor och förslag kring arrangemang och kultur.  

Mariann Lörstrand 
http://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska/ 

E-post mariann.lorstrand@arvidsjaur.se 

Telefon: 0960-165 14, 072-220 65 74 
 

KOMMUNINFORMATÖR 

Kent Norberg 

webbskribent, information & press.  

Telefon: 0960-158 59, 070-24 24 396.  

E-post: kent.norberg@arvidsjaur.se 
 
Har även du roliga, intressanta, berörande, turistiska eller vackra bilder från 

Arvidsjaurs kommun? Mejla mig! Kanske lägger vi ut ditt bidrag på kommunwebben i mån av 
tid. Arvidsjaurs kommun förbehåller sig rätten att fritt kunna använda bilderna i positiva 
sammanhang. Fotografens namn ska naturligtvis framgå. (Det som kan rymmas under 
"nyhetsbevakning" hänvisas till Nyheter i Norrs nyhetsredaktion 0960-472 70). 
 
ARVIDSJAURS FOTOARKIV (GAMLA BILDER) 

Wayne Rahm telefon: 0960-15670 

www.arvidsjaur.se 
 
BIOGRAF, FÖRENINGSERVICE, MEDBORGARHUSET 

Kristoffer Vesterberg telefon: 0960-15779 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNx7CMxdvJAhXBqnIKHZ9ZChoQjRwIBw&url=https://www.sametinget.se/nationaldag&psig=AFQjCNGr2HC4gartwIYqTcFhJ_qoBNu8cw&ust=1450188984381229
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNx7CMxdvJAhXBqnIKHZ9ZChoQjRwIBw&url=https://www.sametinget.se/nationaldag&psig=AFQjCNGr2HC4gartwIYqTcFhJ_qoBNu8cw&ust=1450188984381229
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNx7CMxdvJAhXBqnIKHZ9ZChoQjRwIBw&url=https://www.sametinget.se/nationaldag&psig=AFQjCNGr2HC4gartwIYqTcFhJ_qoBNu8cw&ust=1450188984381229
http://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/Information-pa-samiska/
mailto:mariann.lorstrand@arvidsjaur.se
mailto:kent.norberg@arvidsjaur.se
http://www.arvidsjaur.se/
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MEDBORGARHUSET  

BIO ARVIDSJAUR  

www.arvidsjaur.se/bio   

www.facebook.com/Medanbio i Arvidsjaur 

Ansvarig personal: Kristoffer Vesterberg telefon: 0960-15779 
 

DAGBIO PÅ MEDBORGARHUSET  

Alltid kl. 10.00: Biljettpris 70 kr (fika ingår)  
 

1/9 Frantz 
15/9 Brev från Månen 
29/9 Jorgubbslandet 
13/10 En Flodhäst i Tesalongen 
27/10 Sameblod 
10/11 För min dotters skull 
24/11 Borg 
 

GRATISBIO  

GRATISBIO FÖR LÅG OCH MELLAN 

TISDAG 31/10 KL 14.00 (CA 85MIN) 

MILO - MÅNVAKTAREN   

 

I en magisk värld lever Milo, en busig 
faun, som är utsedd till att vakta månen. Men på hans allra första dag som månvaktare så 
tappar han bort månen. Ett underjordiskt väsen ser sin chans och stjäl solen. Utan solen och 
månen så finns ingen balans. Tillsammans med Solar, solvaktaren ger sig Milo ut på en 
spännande och krävande resa för att ta tillbaka det som de förlorat. 
 

GRATISBIO FÖR FÖRSKOLAN TISDAG 21/11 KL 9.00 (CA 
30MIN) ALFONS & MILLA  

"Flickor kan man inte leka med!" säger alla pojkarna. Men 
Alfons leker gärna med Milla, som är Viktors kusin. De bygger 

en koja uppe i trädet, en hemlig utkikskoja. Milla är så påhittig. Hon gör en brevlåda med rep 
- som en linbana - till kojan. Man kan lära sig massor av Milla, upptäcker Alfons.  
 
Så en dag blir Alfons mobbad i skolan för att han leker med Milla. Allt blir grått och tråkigt 
igen, och Alfons känner sig ensam. Men så bestämmer han sig för att strunta i vad de andra 
pojkarna säger, och då - då upptäcker de plötsligt att Milla inte är någon fånig tjej, nej, de 
ser att hon är en fin kompis. De skulle nog också vilja bygga en koja tillsammans med Milla!  

KNATTEDISCO MEDBORGARHUSET 

BOKNINGSBAR GRATISBIO 

FÖR SKOLORNA V47 

Vi erbjuder alla skolor gratis 

filmvisning på biografen på 

Medborgarhuset under vecka 

47. Hör av er till Kristoffer 

Vesterberg på telefon: 0960-

15779 för att boka in er! 

http://www.arvidsjaur.se/bio
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Biljettpris: 30kr (godis, läsk och snacks finns till försäljning) 
 
Fredag 8/9 Knattedisco förskoleklass – åk3 kl. 17.30 - 19.30 
Fredag 27/10 Halloweendisco förskoleklass – åk3 kl. 17.00 - 19.00  
Fredag 27/10  Halloweendisco Mellanstadiet kl. 19.30 - 21.30 

 

KNATTEBIO MED KNORR = SAMARBETE MELLAN BIO OCH BIBBLO  SE NEDAN! 

 
 

BARNARRANGEMANG PÅ 

BIBLIOTEKET HÖSTEN 2017 
”KNATTEBIO MED KNORR”   

Ett samarbete mellan bio och bibblo för 
barn i förskoleåldern där vi erbjuder 
sagostund i biblioteket följt av film i 
biosalongen på Medborgarhuset.  
 
Biljettpris: 45 kr (popcorn ingår) 
 
7/10 Räkna med Pino kl.13.00  
30/10 Alfons leker Einstein kl.10.00 
18/11 Bill och hemliga Bolla kl.13.00  

BARNRYTMIK OCH SAGOSTUND PÅ 

BIBBLAN 

Barnrytmik för barn 3-5 år och deras 
föräldrar tillsammans med Lena 
Jakobsson-Lundgren, Kerstin Marklund 
och barnbibliotekarien lördag 23/9 kl.13–
14. Vi sjunger och rör på oss, har 
sagostund, målar, läser och lånar böcker. 
 

FREDAGSMYS PÅ KOMMUNBIBLIOTEKET 

KL.10-11 

Sagostund på biblioteket för barn, 1-5 år 
med föräldrar. Efter sagostunden kan man 
läsa och låna böcker, rita och måla, spela 
spel och lägga pussel. 
Start 15/9. (utgår fredag 27/10). 
 
 

BOKKLUBBEN ”BOKSLUKARNA”. 

Bokklubben ”Bokslukarna” för barn i 
åldern 10-12 år träffas på  
Kommunbiblioteket tisdagar kl.14.30 -
15.30 udda veckor. Bokslukarna tipsar 
varandra om bra böcker, pysslar och 
tävlar. Start tisdag 12/9. Anmälan till 
biblioteket tel. 157 82 senast 6/9. 

”LÄSPEPP”  

”Läspepp” på biblioteken i Arvidsjaur och 
Glommersträsk för låg- och mellanstadiet. 
Boktips, tävlingar och aktiviteter vecka 43, 
23/10- 28/10. 

LÄSLOV 

             på biblioteken i 
Arvidsjaur och Glommersträsk, vecka 44, 
30/10-3/11.  

SAGOVECKA 

”Sagovecka” för förskolan på biblioteken i 
Arvidsjaur och Glommersträsk, vecka 45, 
6/11-11/11.  

TOMTEINVASION PÅ BIBLIOTEKET 

Ta på dig tomteluvan och kom till 
biblioteket lördag 16/12 kl. 11-13 och 
julpyssla med oss, lyssna på julberättelser, 
tävla och skriv önskelista till tomten! 
VÄLKOMNA! 
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BIBLIOTEKEN I ARVIDSJAUR 

HUVUDBIBLIOTEKET ARVIDSJAUR, MEDBORGARHUSET 
Arvidsjaurs kommunbibliotek 0960-157 82 
biblioteket@arvidsjaur.se 
www.bibblo.se 
 

Kontakt (Barn- och Ungdom): Inger Mäkimaa, tel:0960- 15772 

Öppettider: 
Mån, tis, tors: 12.00-19.00 
Ons: 10.00-16.00 
Fre: 12.00-16.00 
Lör: 11.00-13.00 
 
Återlämning av böcker kan även göras i bokinkastet vid personalingången. 
 
Besök utanför ordinarie öppettider 
Förskolor, skolor och andra institutioner kan liksom tidigare besöka huvudbiblioteket alla 
dagar mellan kl. 8.00-11.00. Besöket måste bokas in i förväg på tel: 157 82. 
 
 
GLOMMERSTRÄSK FOLK- OCH SKOLBIBLIOTEK 
Karin Wikström, tel: 156 34 
Onsdagar: 11.00-15.00, 17.00-19.00 
 
FRIDHEMSSKOLAN 
Ann- Helen Andersson, tel: 156 26 
Onsdagar: 12.00-14:00 
 
RINGELSKOLAN 
Karin Wikström och Inger Mäkimaa, tel: 156 47 
Måndag, tisdag: 12.00-13.00  
Torsdag, fredag: 10.00-11.00  
 
SANDBACKASKOLAN 
Ann-Helen Andersson, tel: 157 0  
Torsdagar: 8.00-11.00

  

http://api.ning.com/files/yrG0YlPnk7EP-TUF1XyhJcpENJ9avGH4szNwLjX3Q7Fx3ZykUTP8z9*IiKff5-oVPW6-HrhF2rwnYxVX8tRCaCgtfZeFXAOu/kort_orange.png
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Tel:156
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RESURSER I NORRBOTTEN FÖR FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH KULTURSKOLOR 

Havremagasinet 

http://havremagasinet.se/pedagogisk-verksamhet/  

 

Konstmuseet i Norr 

http://www.konstmuseetinorr.se/ 

 

Norrbottens museum 

http://norrbottensmuseum.se/barn-skola/skola.aspx 

 

Region Norr 

E-post: kultur@norrbotten.se 

 

Annika Hansson (Verksamhetsbidrag, Projektstöd, Turnéstöd, Mobilitetsstöd, Snabba ryck) 

Telefon: 0920-28 42 40  

E-post: annika.hansson@norrbotten.se 

 

Marita Henningsdotter Lovnér (Verksamhetsbidrag, Projektstöd, Turnéstöd, Mobilitetsstöd, 

Snabba ryck) 

Telefon: 0920-28 40 21 

E-post: marita.henningsdotter-lovner@norrbotten.se   

 

Hanna Harila (Kultur för barn och ungas hälsa, kultur i vården, folkbildande folkhälsobidrag) 

Telefon: 0920-28 49 54 

E-post: hanna.harila@norrbotten.se 

 

Sofia Mörtlund (Nationella minoriteter och urfolk) 

Telefon: 0920-28 40 07 

E-post: sofia.mortlund@norrbotten.se 

 

Lena Ylipää (Konstkonsulent) 

Mob: 070-252 16 41 

lena.k.ylipaa@norrbotten.se 

 

Walter Brolund (Tf chef Norrbottensmusiken, ansvarig barn och ungdom) 

Telefon: 0920-23 66 71Mobil: 070-573 08 81 

E-post:walter.brolund@norrbotten.se 

 

Pia Jägstrand (Länshemslöjdkonsulent) 

Telefon: 070-360 79 02 

E-post: pia.jagstrand@nll.se 

 

Karin Gradin (Länshemslöjdskonsulent) 

Mobil: 070-360 42 35 

E-post: karin.gradin@norrbotten.se   

 

Erika Pekula-Pettersson (Danskonsulent) 

Mobil: 072-242 79 96  

E-post: erika.pettersson-pekula@norrbotten.se 

 

Lars-Eric Larsson (Filmkonsulent Filmpool Nord) 

Telefon:  070-546 40 74     

E-post: lars-eric@fpn.se

  

http://havremagasinet.se/pedagogisk-verksamhet/
http://www.konstmuseetinorr.se/
http://norrbottensmuseum.se/barn-skola/skola.aspx
mailto:kultur@norrbotten.se
mailto:annika.hansson@norrbotten.se
mailto:marita.henningsdotter-lovner@norrbotten.se
mailto:hanna.harila@norrbotten.se
mailto:sofia.mortlund@norrbotten.se
mailto:lena.k.ylipaa@norrbotten.se
https://www.norrbotten.se/sv/Om-Region-Norrbotten/Organisation/Regiondirektorens-stab/Avdelningen-for-regional-utveckling1/Kultur-och-utbildning/Walter-Brolund/
mailto:pia.jagstrand@nll.se
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KALENDARIUM HT2017 
AUGUSTI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 

1 1 Dagbio FRANTZ 1 1 Slöjdklubb med Eva Ö 1 

2 2 2 2 Låtskrivarläger 
E-sport/LAN Medan 

2 

3 3 3 3 Låtskrivarläger 
E-sport/LAN Medan 

3 

4 4 4 4  4 

5 5 5 5 5 DÖDEN 

6 6 6 6 Uppstart Sagovecka 
Bibblo 

6 DÖDEN 

7 7 Knattebio RÄKNA MED 
PINO 

7 7 7 DÖDEN 

8 8 Knattedisco 8 8 OH JONATHAN 8 DÖDEN 

9 9 9 9 MUSIKALISKA MOJÄNGER 9 

10 10 10 KILLARNA teater 10 Dagbio FÖR MIN 
DOTTERS SKULL 
Afterdagis CLAROSCURO 

10 

11 11 11 KILLARNA workshops 11 11 

12 12 Kulturgruppsmöte 
Uppstart Bokslukarna Bibblo 

12 12 12 

13 13 TITTA HITTA FÄRG i 
Glommerträsk 

13 Dagbio EN FLODHÄST I 
TESALONGEN 
Afterdagis RUNDGÅNG – 
ETT DANSEKO 

13 13 Luciafirande 

14 14 TITTA HITTA FÄRG i 
Fjällbonäs 

14 14 14 

15 15 Dagbio BREV FRÅN 
MÅNEN 
Uppstart Fredagsmys Bibblo 

15 15 15 Rockkonsert Medan 

16 16 16 16 16 Julpyssel på Bibblo 

17 17 17 Kulturgruppsmöte 17 17 

18 18 18 18 Knattebio BILL OCH 
HEMLIGA BOLLA 

18 

19 19 19 PENSELDRAG ÖVER 
GRÄNSEN-Vernissage 

19 19 Julkonsert 
Fösamlingshemmer 

20 20 20 MY LIFE-Globträdet 20 20 

21 21 FINGRET PÅ NÄSAN 21 INFO HELA 
MÅNGFALDSVECKAN sid 10 

21 Gratisbio ALFONS & 
MILLA 

21 

22 22 SYMBIO 22 Pride-föreläsning 22 22 

23 23 Barnrytmik på Bibblo 23 MY LIFE-Globträdet 23 23 

24 24 24 MY LIFE-Globträdet 
/Återbruksprojekt 

24 Dagbio BORG 24 

25 25 25 MY LIFE-Globträdet 
/Återbruksprojekt 
SLUTA ALDRIG GÅ 

25 25 

26 26 26 MY LIFE-Globträdet 
/Återbruksprojekt 
Alla röster – FILM IVIK 
SAMEBLOD 

26 26 

27 27 27 Dagbio SAMEBLOD 
Knattedisco HALLOWEEN 

27 27 

28 28 28 MÅNGFALDSFEST 28 Kulturgruppsmöte 28 

29 29 Dagbio 
JORDGUBBSLANDET 

29 Läspepp på bibblo v43 
Inför Läslov v44 

29 29 

30 30 30 Knattebio ALFONS LEKER 
EINSTEIN 
SAGOMAKERIETS 
STAFETTSAGOR visas på BIO 

30 30 

31  31 Gratisbio MILO 
Nycirkus med Anders L 

 31 

 


